
ОТВЪД
ОБИЧАЙНОТО

the Patagonia way



NB!
"Beauty is in the eye of the beholder"

Предприемач @ESCREO
Маркетинг експерт
Пътешественик, фен на
природата, тениса и
писането 

1.
2.
3.



в 1 мин.

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=97&v=FR70SQKSM5U&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?time_continue=97&v=FR70SQKSM5U&feature=emb_title




+++ за книгата

256 стр., преведена на
десетки езици

01

2 издание, изучава се в
училище, case study на
Harvard 

02

3 в 1: Автобиография,
история на уникален
бизнес и подробен
план за надеждата на
нашия общ дом;

03



Кой е Ивон
Шуинар?
алпинист, екоактивист и предприемач



Детство 

БАЩАТА

РИБОЛОВ

Клуб за лов на
соколи и
ястреби (стр. 7)

АЛПИНИЗЪМ



Първи стъпки в
бизнеса (1957) =
ШУИНАР
ЕКУИПМЪНТ

ЕКИПИРОВКА ЗА
КАТЕРЕНЕ

И живот за живеене 





1964
създава първия каталог
за поръчки по пощата –
една страничка
отпечатана на
циклостил, придружена
със съвет да не очаквате
доставка в сезона за
катерене.



Няколко думи за
дизайна от...



ПРОСТОТА и ДЗЕН
(стр.21)



1972 - чистото
катерене с

алуминиеви клеми
(стр. 26)



ДРЕХИ,
ЧАНТИ



"PATAGONIA"
нещо далечно, интересно, леко

магично



АКО ИСКАШ ДА разбереш
предприемача, изследвай
поедението на непълнолетния
престъпник. С действията си той
казва: "това е гадно, ще направ
каквото съм си наумил"



ОБЛЕКЛА
на фокус

пуловер от
синтетична

мъхеста материя



1980

топлоизолиращо
дълго долно

бельо от
полипропилен



SYNCHILLA
и т.н.

имитация на
вълна;

инвестиции в
собствени отдели

за проучване и
дизайн; да бъдеш
първи, цветове...



от 85та до
90те

или от 20 на 100
милиона



Опасността от успеха

Може ли
човек да има

всичко?



от живот на открито до
истории за природни и
социални разрушения

Борба за дъговата пъстърва



Дори усилията на лаика могат да
имат резултати, а с достатъчно труд
можеш да възстановиш един
загиващ хабитат



1984-1985 
рециклирането



Грешките на растежа



ценностите
на фокус: екология, благотворителност, прозрачност



какво може да научим
от индианците

ирокуа? (стр. 66)



35 год. по-късно



що е то органичен
растеж?

стр. 69



1991-1992
"Пожелавам ти да живееш в интересни времена"





Кой е Ивон
Шуинар?

Предприемач по неволя?

а аз исках, когато порасна, да стана трапер,
лесничейи предприемач



ФИЛОСОФИИТЕ
да произвеждаме най-добрите продукти

да не причиняваме излишна вреда
да използваме бизнеса , за да вдъхновяваме и прилагаме решения на

екологичната криза



"Да изработваме най-доброто" е трудна цел. Тя не означава "да бъдем
един от най-добрите" или "най-добрите на определена цена".

Означава "да изработваме най-доброто" и точка

Филосовия на
продуктовия дизайн



- функционалност
- мултифункционалност (казвам ви, пазете се от
всякакви начинания, които изискват нови дрехи)

- отговорност за цялото
-, издръжливст

- възможност за поправка 

- точен размер
- простота (стр. 85)

- иновация или изобретение?

- дизайнът глобален ли е?

- лесно ли се поддържа и почиства продукта?

(https://www.worldwildlife.org/stories/the-impact-

of-a-cotton-t-shirt)

- автентичен ли е продуктът? (стр. 91)
- насочен ли е към основните ни клиенти? 

- причинява ли излишна вреда?  

- други материи, бои и синтетика



органичен памук



Производствена 
философия

- предимствата да бъдеш първи; (стр. 112)

- свържете дизайнера и производителя
- изградете дългосрочни взаимоотношения

- качеството първо, после доставката и ниската цена
- дерзайте, но се подгответе предварително 

- два пъти мери, един път режи
- сертфикат за честна търговия

- заимствайте идеи от други сфери (стр. 119)



Философия на
дистрибуцията 

- поръчки по пощата
- електронна търговия
- продажби на дребно

 (арх. философия)

- търговия на едро



Философия на
маркетинга

- да разкажем цялата история
- фотография

- рекламен текст
-популяризиране

- 







Финансова
философия

В Патагония печалбата не е самоцел, защото както
казва Дзен учителят, печалбите се случват, "когато

вършиш правилно всичко останало".



Философия на
човешките ресурси

- културa
- социални придобивки

"защо, за бога, някой би искал да управлява
компания, за която е трудно да се работи?" 



Управленска
философия

"Some things stay the same only by changing" 172-173



"този, който не е зает
да се ражда, е зает да

умира"



Екологочина
философия

- 

- води съзнателен живот стр, 188
- изчисти действията си

- изкупи греховете си
- подкрепяй гражданската деморкрация

- прави добро
- патагония провижънс

- оказвай влияние върху други компании
- 1 % за планетата



"Ние сме хората, които чакахме"



лекът за депресията е действието



"Идва денят, когато един-единствен
морков от последен експеримент ще

провокира револция"



суперпшеницата
кернза
стр. 218



обърни се и направи
крачка напред

стр. 227-228



дефиниция на злото
злото не е непременно явно действие; то може да  бъде просто
липсата на добро; ако вие имате способността, ресурсите и

възможностите да правите добро и не правите нищо, това е зло



?



актуалност

(няма нищо случайно)



да живееш означава
да действаш

u get what you tolerate

заемане на позиция





Що е това успех?



Логика или Парадокс?



голямата картинка /
вниманието към

детайла



ЦИНИЗЪМ / ЛУДОСТ
ДЕЙСТВИЯ / ВЯРА 



Q&А & Discussion



Благодаря!


